
      
 

 

7 oktober 2020. 

Nr. 5e 

Wijzigingen werkwijze raad 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

3 september 2020 (griffie zaaknummer 434113-2020) 

  

HEEFT BESLOTEN:  

 

I.  De Spelregels werk- en vergaderwijzen gemeenteraad Groningen, zoals vastgesteld op 29 

januari 2020, op de volgende punten aan te passen en vervolgens gewijzigd volgens 

bijgevoegd concept vast te stellen: 

  -Aan spelregel 10 toevoegen na “…of één of meerdere burgers of organisaties”: 

       “(ondersteund door min. 50 handtekeningen)” 

  -In spelregel 16: schrappen “… - na 16.30 uur – (als parallelsessie) …”, en wijzigen  

           van “…een blok…” in “…een raadsbreed blok…” , van “…van een half uur… 

            ” in “…van een uur…” en “…voor vragen…” in “…voor politieke vragen… 

  -Spelregel 17 laten vervallen, en de volgende spelregels te hernummeren 

-Spelregel 22 (nieuwe 21) als volgt herformuleren: "Als er geen verdere discussie 

nodig wordt geacht, zal de meningsvormende vergadering in principe adviseren het 

stuk (in geval van een raadsvoorstel) als conformstuk in de besluitvormende 

vergadering te agenderen. Collegebrieven worden in principe niet doorgeleid naar de 

raadsvergadering. Als één of meer fracties bij een verder voldoende besproken stuk 

nog een motie willen indienen, dan wordt die motie in de raadsvergadering 

geagendeerd. Pas daarna wordt (voor zover van toepassing) over het raadsvoorstel 

besloten." 

-Toevoegen als laatste spelregel: “De Politieke Woensdag (met politiek vragenuur,  

 beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten) wordt in juridische zin   

 beschouwd als raadscommissie ad art. 82 Gemeentewet, waarin alle raadsleden en 

(beëdigde) fractiewoordvoerders) geacht worden benoemd te zijn.” 

 

II. Bovenstaand besluit bekend te maken via Overheid.nl 

 

III. De op 29 januari 2020 vastgestelde vervolgopdracht aan de commissie werk- en  

      vergaderwijzen zodanig aan te passen, dat rapportage en evt. verbetervoorstellen m.b.t.  

       informatievoorziening en vergadercultuur niet 'uiterlijk eind 2020' moeten worden  

       opgeleverd, maar 'zo snel mogelijk, maar uiterlijk zomer 2021'. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 7 oktober 2020. 

 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


